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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỀ THI H ẾT HỌC PHẦN – LẦN 1 
KHOA CÔNG NGH Ệ THÔNG TIN  Môn thi: L ẬP TRÌNH WINDOWS 
 �� Thời gian: 75 phút – không kể thời gian phát đề 
  (Dành cho lớp: Tin K3 Bình Phước) 

 
(Sinh viên chỉ được tham khảo tài liệu giấy in, đề thi phải copy vào cùng thư mục bài thi sinh viên) 
Các yêu cầu chung: 

- Đường dẫn và thư mục lưu bài là: E:\THI . Các bài không lưu theo quy định này sẽ không được 
chấm điểm. Ví dụ sinh viên tên: Trần Ngọc Hân và Lê Sao Mai sẽ đặt tên Project là: 
TranNgocHan_LeSaoMai). 

- File CSDL dạng script sẽ được cung cấp sẵn. 
- Chỉ tính điểm cho mỗi chức năng đã thực hiện được, không dùng wizard. 

Đề bài 
Viết chương trình quản lý Điện thoại cho cửa hàng bán điện thoại với dữ liệu cho trước như sau: 

 

 

 
Câu 1: (2 điểm) 
Tạo form có Menu như sau: 

- Menu Câu 2 sẽ mở form câu 2. 
- Menu Câu 3 sẽ mở form câu 3. 
- Menu Thoát : Thoát Chương trình 

Thiết kế: 0.5 đ, mỗi yêu cầu 0.5 đ. 
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Câu 2: Tạo Form Câu 2 như sau (4 điểm) 
 

 
- Khi form Load lấy thông tin hiển thị như hình trên, trong đó kết quả sắp tăng dần theo Tên nhà 

sản xuất, tên nhà cung cấp và giảm dần theo giá. 
- Lưới chỉ được xem. 
- Khi đóng form (nút X) phải hỏi người dùng có muốn đóng form không rồi mới đóng. 

Câu 3: Thiết kế Form câu 3 như sau (4 điểm) 

 
- Khi form Load lấy thông tin nhà cung cấp hiển thị như hình trên. 
- Lưới và các textbox chỉ được xem. 
- Khi đóng form (nút X) phải hỏi người dùng có muốn đóng form không rồi mới đóng. 
- Click lên 1 ô nào đó trên lưới thì lấy thông tin nhà cung cấp hiển thi lên các textbox. 

---oOo--- 
Chúc các bạn thành công! 


